ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 43/2015 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 337/2015
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 18 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ. 26972/14-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση του κ.
Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ. Σκληρός
Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους, κας Σταματέλου Δήμητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,

ο

ΘΕΜΑ 3 της ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε για κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/μενος Τμήματος Πρ/σμού,
Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας και πρότεινε την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το
έτος 2016.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, ως
κατωτέρω:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
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3. Τον Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
4. Την Π1/358/ΦΕΚ Β΄ 92/10-2-1999 για την εξαίρεση προμηθειών που πραγματοποιούνται με ανάδειξη
χορηγητών – προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)
5. Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68’Α/2007).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’ /7-6-2010)
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Άρθρα 29-32), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ 64Α’/16-3-2007) και του
κανονισμού (ΕΚ) 1422/2007.
8. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013.
9. Τον Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων ης
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 (L
ης
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»
(ΦΕΚ τ.Α’/173/2010).
10. Το υπ’ αρίθμ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων.
11. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
12. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του 4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.
Α’/07-047-2014).
13. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
14. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
15. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
16. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις και συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές
ρυθμίσεις».
17. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και
της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016.
18. Την αριθμ. 61/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριμναΑθλητισμός-Περιβάλλον».
19. Την αριθμ. 44/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
20. Την αριθμ. 32/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
21. Την αριθμ. 33/2015 απόφαση της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
22. Την αριθμ. 174/2015 ενιαία μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.
23. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις στους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών του Δήμου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το οικ. έτος 2016.
24. Την αριθμ. 344/14-12-2015 (ΑΔΑ:7117ΩΛΙ-ΚΡ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση
διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας των Ν.Π.Δ.Δ. και της
Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών (πετρελαίου
θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών) του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ.
και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού 380.156,014 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
1. Η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) θα γίνει
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής
πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
(παρ. 4 άρθρου 41 και περ. (α) της παρ. 1 άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ) άρθρο 63 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) για
την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα
παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη
αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).
2. Στα ελαιολιπαντικά θα ισχύει ως κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
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Άρθρο 1
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος,
ύστερα από συντετμημένη προθεσμία σαράντα ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
και στον Ελληνικό Τύπο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
β. Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού (Τεχνική έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
γ. Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το Δήμο και για τα
Νομικά Πρόσωπα, αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στους αντίστοιχους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς των
τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές
των τευχών δημοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Υπό προμήθεια είδη:
Πετρέλαιο Κίνησης, CPV 09134100-8
Πετρέλαιο Θέρμανσης, CPV 09135100-5
Βενζίνη Αμόλυβδη, CPV 09132100-4
Ελαιολιπαντικά, CPV 24951000-5
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των
προϋπολογισμών εξόδων οικονομικού έτους 2016 εκάστου φορέα, στους οποίους έχουν προβλεφθεί
αντίστοιχες πιστώσεις. Συγκεκριμένα για το Δήμο Λευκάδας θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 10-6641,10-6643,206641,20-6644,25-6641,25-6642,25-6644,30-6641,35-6641,35-6644,50-6641,70-6641.001,70-6641.002 ενώ για
τo Ν.Π.Δ.Δ. και τη Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. τους προϋπολογισμούς τους για το έτος 2016 και ειδικά για τις Σχολικές
Επιτροπές τις λειτουργικές τους δαπάνες έτους 2016.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑΔΑ Α : ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α. (€)
1
Πετρέλαιο κίνησης
λίτρα
110.000,00
0,915
100.650,00
2

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρα

14.000,00

1,169

16.366,00

ΣΥΝΟΛΟ

117.016,00

Φ.Π.Α. 23%

26.913,68

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

143.929,68

ΟΜΑΔΑ Β : ΔΕΠΟΚΑΛ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1
Πετρέλαιο κίνησης
λίτρα
1.800,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (€)
0,915

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1.647,00

2

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρα

4.000,00

1,169

4.676,00

3

Πετρέλαιο θέρμανσης

λίτρα

2.000,00

0,689

1.378,00

ΣΥΝΟΛΟ

7.701,00

Φ.Π.Α. 23%

1.771,23

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

9.472,23
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ΟΜΑΔΑ Γ : ΝΠΔΔ Δ. Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

5.130,00

Δ
Α
Π
Α
Ν
Η

0,689

3.534,57

ΣΥΝΟΛΟ

3.534,57

Φ.Π.Α. 23%

812,951

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

4.347,521

ΟΜΑΔΑ Δ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
40.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,689

ΔΑΠΑΝΗ
27.560,00

ΣΥΝΟΛΟ

27.560,00

Φ.Π.Α. 23%

6.338,80

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

33.898,80

ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
30.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,689

ΔΑΠΑΝΗ
20.670,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.670,00

Φ.Π.Α. 23%

4.754,10

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

25.424,10

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αμόλυβδη

3

Πετρέλαιο θέρμανσης

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

26.500,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,915

λίτρα

500,00

1,169

584,50

λίτρα

2.200,00

0,689

1.515,80

ΣΥΝΟΛΟ

26.347,80

Φ.Π.Α. 23%

6.059,994

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

32.407,794

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
24.247,50

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΔΕΠΟΚΑΛ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αμόλυβδη

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2.700,00

4

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,169

ΔΑΠΑΝΗ
3.156,30

ΣΥΝΟΛΟ

3.156,30

Φ.Π.Α. 23%

725,949

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

3.882,249

ΟΜΑΔΑ Η : Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
940,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,689

ΔΑΠΑΝΗ
647,66

ΣΥΝΟΛΟ

647,66

Φ.Π.Α. 23%

148,962

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

796,622

ΟΜΑΔΑ Θ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
10.000,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,689

ΔΑΠΑΝΗ
6.890,00

ΣΥΝΟΛΟ

6.890,00

Φ.Π.Α. 23%

1.584,70

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

8.474,70

ΟΜΑΔΑ Ι : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3.500,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,689

ΔΑΠΑΝΗ
2.411,50

ΣΥΝΟΛΟ

2.411,50

Φ.Π.Α. 23%

554,645

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

2.966,145

ΟΜΑΔΑ IA : ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

27.000,00

0,915

24.705,00

2

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρα

1.000,00

1,169

1.169,00

ΣΥΝΟΛΟ

25.874,00

Φ.Π.Α. 23%

5.951,020

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

31.825,020

ΟΜΑΔΑ ΙΒ : ΔΕΠΟΚΑΛ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1
Βενζίνη αμόλυβδη
λίτρα
4.000,00

5

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
1,169

ΔΑΠΑΝΗ
4.676,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.676,00

Φ.Π.Α. 23%

1.075,48

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

5.751,48

ΟΜΑΔΑ ΙΓ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
1
Πετρέλαιο θέρμανσης
λίτρα
7.000,00
0,689
4.823,00
ΣΥΝΟΛΟ

4.823,00

Φ.Π.Α. 23%

1.109,29

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

5.932,29

ΟΜΑΔΑ ΙΔ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
1
Πετρέλαιο θέρμανσης
λίτρα
3.500,00
0,689
2.411,50
ΣΥΝΟΛΟ

2.411,50

Φ.Π.Α. 23%

554,645

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

2.966,145

ΟΜΑΔΑ ΙΕ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ

1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

2

Βενζίνη αμόλυβδη

3

Πετρέλαιο θέρμανσης

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

19.000,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
0,915

λίτρα

1.000,00

1,169

1.169,00

λίτρα

3.600,00

0,689

2.480,40

ΣΥΝΟΛΟ

21.034,40

Φ.Π.Α. 23%

4.837,912

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

25.872,312

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΙΣΤ : ΔΕΠΟΚΑΛ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
1

Πετρέλαιο θέρμανσης

λίτρα

1.800,00

ΔΑΠΑΝΗ
17.385,00

ΔΑΠΑΝΗ

0,689

1.240,20

ΣΥΝΟΛΟ

1.240,20

Φ.Π.Α. 23%

285,246

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.525,446

ΟΜΑΔΑ ΙΖ : ΝΠΔΔ Δ. Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α.
1
Πετρέλαιο θέρμανσης
λίτρα
1.000,00
0,689
689,00
ΣΥΝΟΛΟ
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689,00

Φ.Π.Α. 23%

158,47

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

847,47

ΟΜΑΔΑ ΙΗ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ -ΚΑΡΥΑΣ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΑΠΑΝΗ
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Φ.Π.Α.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1
Πετρέλαιο θέρμανσης
λίτρα
8.000,00
0,689
5.512,00
ΣΥΝΟΛΟ

5.512,00

Φ.Π.Α. 23%

1.267,76

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

6.779,76

ΟΜΑΔΑ ΙΘ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ –ΚΑΡΥΑΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

4.500,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ

0,689

3.100,50

ΣΥΝΟΛΟ

3.100,50

Φ.Π.Α. 23%

713,115

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

3.813,615

ΟΜΑΔΑ Κ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ

1

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρα

Α/Α

1.800,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,923

1.800,00

1,167

2.100,60

ΣΥΝΟΛΟ

3.762,00

Φ.Π.Α. 23%

865,26

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

4.627,26

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
1.661,40

ΟΜΑΔΑ ΚΑ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρμανσης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

λίτρα

1.500,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
0,701

1.051,50

ΣΥΝΟΛΟ

1.051,50

Φ.Π.Α. 23%

241,845

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.293,345

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΟΜΑΔΕΣ
Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι+ΙΑ+ΙΒ+ΙΓ+ΙΔ+ΙΕ+ΙΣΤ+ΙΖ+ΙΗ+ΙΘ+Κ+ΚΑ)
Φ.Π.Α 23%

7

ΔΑΠΑΝΗ

290.108,930
66.725,054

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

356.833,984

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Λάδι SAE 20W-50 κινητήρα
πετρελαίου

lt

100

4,50

450,00

2

Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα
πετρελαίου

lt

200

8,00

1.700,00

3

Λάδι SAE 15W-40 κινητήρα
πετρελαίου

lt

600

5,50

3.300,00

lt

200

8,00

1.600,00

4

Λάδι SAE 10W-40 κινητήρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(lt)

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Α/Α

ΣΥΝΟΛΟ

5

Λάδι υδραυλικό Νο 68

lt

800

5,00

4.000,00

6

Λάδι υδραυλικό Νο 46
Βιομηχανική βαλβολίνη
ISO VG 320

lt

1000

5,00

5.000,00

lt

100

7,00

700,00

Λάδι ανάμιξης 2Τ
Αμμωνιούχο διάλυμα ουρίας
AD BLUE

lt

100

7,00

700,00

lt

800

1,10

880,00

10

Γράσο NLGI 3

kg

40

5,00

200,00

11

Σπρέι γράσου

τεμ

20

5,20

104,000

12

Αντισκωριακά

τεμ

30

4,50

135,000

50

2,40

120,000

30

2,40

72,000

7
8
9

13

Λάδι αλυσίδας Νο 30

lt

14

Λάδι αλυσίδας Νο 10

lt

ΣΥΝΟΛΟ

18.961,00

Φ.Π.Α. 23%

4.361,03

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

23.322,03

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

309.069,930

Φ.Π.Α 23%

71.086,084

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

380.156,014

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πέμπτη 31
Δεκεμβρίου 2015

Δευτέρα 4
Φεβρουαρίου
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από το Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών, Δημοτικό Κατάστημα Λευκάδας, Δ/νση:Υπ.
Κατωπόδη & Α. Τζεβελέκη (Διοικητήριο), 31100 Λευκάδα, κ. Αθανίτης Αντώνης, κ. Γεωργάκη Κων/να,
τηλέφωνο 2645360542, 2645360610, fax 2645360586, email: athanitis@lekada.gov.gr
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά πρόσωπα
β) τα νομικά πρόσωπα
γ) οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
δ) οι συνεταιρισμοί
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
ή συμβολαιογράφο.
Ειδικότερα, στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται
συστηματικά με την εμπορία και τη διάθεση υγρών καυσίμων και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς
και όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για μία ή περισσότερες
Κατηγορίες και για μία ή περισσότερες Ομάδες, αλλά για το σύνολο όμως των ειδών και των ποσοτήτων της
κάθε Ομάδας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως
οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής :
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση
των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας
ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
Προμηθειών.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.
αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την
εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.

9

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-52013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και τη διάθεση υγρών καυσίμων
και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται
συστηματικά με την εμπορία και διάθεση ελαιολιπαντικών επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό,
οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:
Α) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι οι Έλληνες και οι Αλλοδαποί πολίτες και όχι τα νομικά
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή
διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η
επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται:
1) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και
2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο
πιστοποιητικό.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούται την καταβολή κάθε είδους εισφορών (εργαζομένων και εργοδοτών).
6. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημέρα του
διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται
εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος. και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).
Επιπρόσθετα απαιτείται και η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και των εργοδοτών.
7. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
8. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει να περιέχει και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε
συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.), το καταστατικό του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Επίσης, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρίες.
Β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την εγγραφή τους στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.
Γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή άλλου
αντίστοιχου με αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου έχει ο
νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η
ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους
μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή
αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα ακόλουθα:
• Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:
i. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα:
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
- Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
• Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας
μετά των παραρτημάτων της.
• Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι δεν έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και
έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό
προμήθεια υλικά στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον Δήμο.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει το διυλιστήριο από το οποίο θα προμηθευτεί τα
προσφερόμενα καύσιμα και το εργοστάσιο στο οποίο θα παραχθούν τα προσφερόμενα λιπαντικά
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του ή τον αποκλειστικό εισαγωγέα αν παράγονται εκτός Ελλάδας.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι
αυτός που προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης.
• Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό
καθεστώς νομικών περιορισμών.
• Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς
δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι του Ν. 1599/86, υπογράφονται
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Δεκτές γίνονται και εγγυητικές συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε ένα επί τοις εκατό (1%) επί
του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., ήτοι για το σύνολο της προμήθειας σε
3.090,70 € (309.069,93 € x 1%). Όταν η προσφορά αφορά Κατηγορία ή Ομάδα των προς προμήθεια ειδών,
γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 1% όχι επί του συνόλου
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στο μέρος των προς
προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή τη περίπτωση όμως, η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος
των προς προμήθεια ειδών που καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής υποβάλει
προσφορά για παραπάνω από μία Κατηγορία ή Ομάδα του διαγωνισμού, δύναται να υποβάλει μία εγγυητική
επιστολή της οποίας το ποσό θα αντιστοιχεί στο άθροισμα των ποσών των Κατηγοριών/Ομάδων.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου
προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη (ήτοι τουλάχιστον 7 μήνες). Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος
μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Λευκάδας).
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού.
8. Τους όρους:
- ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως ή διζήσεως.
- ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η
εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης στον κάθε φορέα χωριστά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
ΑΡΘΡΟ 8
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8.1 Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινίσεις
1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης,
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε
ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
8.2 Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι
κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται
υπόψη καμία από αυτές.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
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8.3 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.
60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).
8.4 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
8.5 Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
- Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλύονται παραπάνω, καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.
Συγκεκριμένα στον (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και
των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του Δήμου
Λευκάδας, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής,
Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα
από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση
ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά
στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε
από τον κατασκευαστικό οίκο είτε από τον οικονομικό φορές εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής
τους εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής
τους σε μορφή αρχείου pdf.
Περιεχόμενο (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών για τα υγρά καύσιμα από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την
τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια
είδος.

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών:
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης: = 0,689
Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης: = 0,915
Τιμή αναφοράς Βενζίνης Αμόλυβδης: = 1,169
Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη
Διακήρυξη) 12% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του
συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,915 - (0,915x0,12)= 0,805
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β΄, σε μορφή pdf.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
8.6 Τιμές:
Οι τιμές προσφοράς σε ευρώ στα υγρά καύσιμα θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη
περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης και που
θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και
πετρέλαιο θέρμανσης).
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τα ελαιολιπαντικά η τιμή σε ευρώ της προσφοράς θα δοθεί με γνώμονα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και η
κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
Δηλαδή μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα και τη
χαμηλότερη τιμή για τα ελαιολιπαντικά.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές προσφοράς θα
παραμείνουν σταθερές ως την ολοκλήρωση της προμήθειας.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την
νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο ανάδοχος υπόκειται επίσης σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που
θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
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Γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές για το σύνολο ή για μεμονωμένο Τμήμα ή Ομάδα του Ενδεικτικού
Προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.
8.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6)
μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο Δήμος Λευκάδας μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει την παράταση
ισχύος των προσφορών.
Αν ο Δήμος Λευκάδας κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο
μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων
οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών μέσω του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να
λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
9.2 Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη
της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες- οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
9.3 Διαδικασία Ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται
οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά
από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου.
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Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία [ άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10) “Δικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Εργων, Κρατικών Προμηθειών
και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.
4055/2012 (Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου
Οικονομικών.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει
του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ
1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας
Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 11
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει σ΄ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση,
θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με
τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς δύο επί τοις εκατό (2%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του
κάθε φορέα.
Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο
προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα ξεχωριστά.
Επισημαίνεται, εδώ, ότι τα προς προμήθεια είδη τα οποία παρατίθενται στην μελέτη και στη διακήρυξη και
συγκεκριμένα στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αναλυτικά - ξεχωριστά για το Δήμο και κάθε Νομικό πρόσωπο,
με σκοπό μετά την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών, για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη ξεχωριστά,
από τις διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξάγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας να υπογραφούν
ξεχωριστές συμβάσεις με τον Δήμο Λευκάδας, τα Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-ΠαιδείαΚοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Περιβάλλον», «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.».
Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η
σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά
του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους
συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
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- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης (Δήμος και ΝΠΔΔ) και θα υπογραφεί από το
νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα.
Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει
την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται
από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η διάρκεια των συμβάσεων ισχύουν από την υπογραφή τους μέχρι 31-12-2016.
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της σύμβασης, για
τρεις μήνες, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά
τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και των ΝΠΔΔ.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα καύσιμα και τα ελαιολιπαντικά που θα
προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις
κ.λπ. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο Δήμος Λευκάδας και τα Νομικά του Πρόσωπα διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσουν όταν
διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση των φορέων κάθε ποσότητα καυσίμου ή
ελαιολιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό καυσίμων ή ελαιολιπαντικών που
πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού και αποστολής του
νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου καυσίμου ή ελαιολιπαντικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό
εξοπλισμό και στα μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης
της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
ΑΡΘΡΟ 13
ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στα αυτοκίνητα και μηχανήματα και στις
εγκαταστάσεις και τα κτίρια των φορέων, εντός των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λευκάδας, ανάλογα με τις
προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής.
Η παράδοση των ελαιολιπαντικών θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Λευκάδας ύστερα από συνεννόηση με τις
αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει τους
φορείς με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και ελαιολιπαντικών.
Ο χρόνος παράδοσης των καυσίμων θέρμανσης στα Δημοτικά κτήρια ορίζεται σε δύο (2) ημέρες από την
αποστολή της εντολής από τους φορείς. Για τα καύσιμα κίνησης ο εφοδιασμός των οχημάτων θα
πραγματοποιείται άμεσα από τα πρατήρια του προμηθευτή με την επίδειξη της έγγραφης εντολής από τους
φορείς.
Για τα ελαιολιπαντικά η παράδοση για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης ποσότητας ορίζεται σε είκοσι (20)
ημέρες από την αποστολή της εντολής από το Δήμο Λευκάδας.
Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη θα γίνεται από πρατήριο του
αναδόχου και η παράδοση καυσίμων θέρμανσης θα γίνεται από βυτίο του αναδόχου.
Ο Δήμος Λευκάδας και τα Νομικά Πρόσωπα, δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων
και ελαιολιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Οι παραλαβές θα γίνονται από τους φορείς ξεχωριστά, με δικές τους ξεχωριστές επιτροπές παραλαβής για κάθε
φορέα.
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Τονίζεται ότι οι φορείς κατά την παράδοση παραλαβή διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο
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Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες
προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πιστώσεις για την πραγματοποίηση των πληρωμών βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του κάθε φορέα
ξεχωριστά.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την παραλαβή των
υπό προμήθεια υλικών, που θα παραλαμβάνεται τμηματικά, με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, απαραίτητο
για τον έλεγχο και την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε φορέα χωριστά.
Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι
οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, ήτοι: φόρος εισοδήματος 1% για τα καύσιμα και
4% για τα ελαιολιπαντικά και 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Στις προμήθειες καυσίμων κίνησης οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν την αναθέτουσα
αρχή (άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 4071/2012). Δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή οι προμήθειες των καυσίμων για
τα μηχανήματα έργου καθώς και όλες οι προμήθειες καυσίμων που ανατίθενται με διαπραγμάτευση ή
απευθείας ανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
15.1 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου & Προμηθειών του
Δήμου Λευκάδας, εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δημοτικό Κατάστημα Λευκάδας, Δ/νση:Υπ. Αθ. Κατωπόδη & Α.
Τζεβελέκη (Διοικητήριο), 31100 Λευκάδα, κ. Αθανίτης Αντώνης, κ. Γεωργάκη Κων/να, τηλέφωνο 2645360542,
2645360610, fax 2645360586, email: athanitis@lekada.gov.gr και ιστοσελίδα Δήμου: www.lefkada.gov.gr
15.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΦΜ: 997916281, Δ.Ο.Υ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΔΡΑ: ΥΠ. ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ: 31100
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2645360542, 2645360610
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σε έντυπη μορφή):
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠ. ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ: 31100
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής και παραλαβής της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων : 31-12-2015
Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας:
www.lefkada.gov.gr και από την οποία παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα Τεύχη του
Διαγωνισμού.
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους προμηθευτές τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό
έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο σε αυτούς και έως έξι (6) ημέρες πριν την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού (παρ. 9 άρθρο 3 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η διακήρυξη θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λευκάδας.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες:
α. Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
β. Στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν.3548/2007, το Ν. 3801/2009 και την αριθμ. 11/28-06-2010 εγκύκλιο
του Υπ. Εσωτερικών.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009
με το οποίο προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007.
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα
της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος κατά τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
Η δαπάνη δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού με την οποία θα επιβαρυνθεί ο ανάδοχος
προϋπολογίζονται σε 1.500,00 ευρώ περίπου συνολικά για το πλήθος των εφημερίδων.
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Επειδή στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να
καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες του
διαγωνισμού, οι δαπάνες των δημοσιεύσεων θα επιμερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα με την αξία του
αρχικού προϋπολογισμού της ομάδας του διαγωνισμού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή
ξεχωριστά. Σημειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για δημοσίευση, θα την έχει ο Δήμος στις
ομάδες του διαγωνισμού που δεν υπάρξει ανάδοχος.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται αντί των 52 σε 40 ημέρες από την ημέρα αποστολής
της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 5 του Π.Δ. 60/07 και διότι για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται
ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.lefkada.gov.gr από την
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθ. 30 παρ. 3 & άρθ.
32 παρ. 6 του Π.Δ. 60/07).
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της
ΥΑ Π1/2390/2013, του Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 60/07 και της Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σχέδιο σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς: ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με αριθμό …………………….. για ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………………… (και ολογράφως)
………………………………………………… υπέρ της Εταιρείας
………………………….………………………………………,
οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ
των εταιριών (1) …………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης
προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………….. για την
προμήθεια ………………………………………………………………….σύμφωνα με την αριθμ.
……………………………… Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX) Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς: (αναθέτουσα αρχή)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
με
αριθμό
……………………..
για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………… (και ολογράφως) ......………………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της
Εταιρείας …………………………………………… οδός…………………..……………., αριθμός ……………,
ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)…………………………. , (2)
…………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από
αυτή των όρων της με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια
…………………………………………. (αριθμός διακήρυξης ……/……) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ευρώ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΙΝΗΣΗΣ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑΔΑ………………………………………ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ……………………………
Ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
Μονάδα
Α/Α
Είδος προμήθειας
Ποσότητα
μονάδες
μέτρησης
αριθμητικώς
1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

2

Βενζίνη αμόλυβδη

λίτρα

3

Πετρέλαιο θέρμανσης

λίτρα

ολογράφως

Ημερομηνία …./…./…….
Ο Προσφέρων

20

Σφραγίδα-υπογραφή
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του ………………………………………………………………
Έδρα ………………………………………………………………
Οδός ………………………………………. Αριθμός ……………….
Τηλέφωνο ………………………………………………………………
Fax : ………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(lt)

1

Λάδι SAE 20W-50
κινητήρα πετρελαίου

lt

100

2

Λάδι SAE 10W-40
κινητήρα πετρελαίου

lt

200

3

Λάδι SAE 15W-40
κινητήρα πετρελαίου

lt

600

4

Λάδι SAE 10W-40
κινητήρα

lt

200

5

Λάδι υδραυλικό Νο 68

lt

800

Λάδι υδραυλικό Νο 46
Βιομηχανική βαλβολίνη
ISO VG 320

lt

1000

lt

100

lt

100

lt

800

6
7
8
9

Λάδι ανάμιξης 2Τ
Αμμωνιούχο διάλυμα
ουρίας AD BLUE

10

Γράσο NLGI 3

kg

40

11

Σπρέι γράσου

τεμ

20

12

Αντισκωριακά

τεμ

30

13

Λάδι αλυσίδας Νο 30

lt

50

Λάδι αλυσίδας Νο 10

lt

30

14

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ημερομηνία …./…./…….
Ο Προσφέρων
Σφραγίδα-υπογραφή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(τίτλος φορέα)
Αρ. Πρωτ. :

21

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΠΟΚΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
Στη ……………….(τόπος) του ……………...(φορέας), σήμερα την ……………. μεταξύ του κ. (ονοματεπώνυμο
Δημάρχου ή Προέδρου κάθε νομικού προσώπου), (αξίωμα ως εκπροσώπου και τίτλος φορέα) και του
………………….. κατοίκου ………………. οδός ………………. & ΑΔΤ: ……………….., ο οποίος εκπροσωπεί
νομίμως την εταιρεία με την επωνυμία …………………………………..…………………………………..με έδρα την
……………………………….. , ΑΦΜ.……………………………….,ΔΟΥ………………………. συμφωνήθηκαν τα
ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με βάση την παρ. 3 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ και έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ.
Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-03-1993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Την αριθμ. …………/….-…-2015 διακήρυξη για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου
Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016.
7. Την αριθμ. ………/…-….-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των πρακτικών του
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016 και την κατακύρωση του αποτελέσματος.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στον δεύτερο των συμβαλλομένων
…………………………………….., που ανακηρύχθηκε βάσει της
αριθμ……………κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και ο οποίος στο
εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την προμήθεια καυσίμων-ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, προϋπολογισμού ………………………..€,
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή…………………..€, συνολικού συνεπώς ποσού
…………………………….….€ με τους ακολούθους όρους και συμφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα προς προμήθεια προϊόντα πετρελαιοειδών-λιπαντικών από τον «Ανάδοχο» αφορούν τα παρακάτω:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
1. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα του Δήμου ή των Νομικών προσώπων.
2. Η συμβατική αμοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονομική Προσφορά του «Αναδόχου» ανέρχεται στο
χρηματικό ποσό των ………………………€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
3. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει στο 100% της αξίας της ποσότητας, που θα παραλαμβάνεται τμηματικά
κάθε φορά με βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σε συμμόρφωση με τα σχετικώς οριζόμενα στην Διακήρυξη, ο Ανάδοχος, αντικατέστησε την ήδη από εκείνον
κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής με την αριθμ. ………….. της Τράπεζας ………….., Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ανερχόμενη σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς τον
ΦΠΑ, δηλαδή ποσού ……………….…..ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 4:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της κι έχει διάρκεια έως 31-12-2016.
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της σύμβασης, για
τρεις μήνες, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κατά τον
χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου και των ΝΠΔΔ.
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Η παράδοση των υγρών καυσίμων θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας,
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή αντίστοιχα
των φορέων που αναφέρονται στη παρούσα. Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ειδοποιείται ο προμηθευτής 24
ώρες πριν.
ΑΡΘΡΟ 5:ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Η Αναθέτουσα δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο στις περιπτώσεις που το νομικό πλαίσιο το οποίο
την διέπει ορίζει και λαμβανομένων υπόψη των σχετικώς στα στοιχεία-έγγραφα του Διαγωνισμού.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προϊόντα σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και
την προσφορά.
Στην περίπτωση δε κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφόσον απαιτηθεί - η αντικατάσταση του με άλλο που να
πληροί επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 28, 29, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων και πρόστιμο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με
απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να
παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του
συμβατικού χρόνου με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης -παράδοσης και
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει το υλικό.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται και σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική
αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται
τα όσα ορίζονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Μετά από την υπογραφή της Σύμβασης, εκτός από τα σχετικά διαγωνιστικά στοιχεία-έγγραφα κανένα άλλο
έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν από αυτήν, ή ανταλλαγές αναμεταξύ των συμβαλλομένων
είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη με οποιοδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων της σύμβασης.
2. Η συμβατική σχέση των Μερών (εφαρμογή - ερμηνεία αυτής) διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο,
τυχόν δε διαφορά που θα προκύψει από την σύμβαση θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών
δικαστηρίων.
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης υπογράφτηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα από τα οποία δύο παρέμειναν στο
…………………….(Φορέα) και ένα έλαβε ο ανάδοχος.»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 337/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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